
UcHwAŁA Nr IU z| | 2010,6
RADY GM|NY w STAREJ BŁoTNICY

z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawiel miesięcznego wynagrodzeni'a dla Wójta Gminy
Stara Błotnica.

Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 1-3, afi. 2J, ustawv z dnia
||, myca 1990 r. o pracorwtikach samorządorłych (tekst jednolity Dz. U.
Nr 142, poz' 1593 z 2oo7 r' z poźnlejszymi zmianami) oraz $ 3 ust. 2, $ 7, $ 11
Rozporządzenia Rady Ministrólł' z dnia 2 sierpnia 2OO5 r. * sprawi. za"ad
wynagrodzenia i wyrnagań kwalifikacyjnych pracownikórv samorządowych
zatrudnionych w urzędach gmin' starostwach powiatowych i urzędach
marsza.łkowskich (Dz' U' Nr 146, poz. 1'223 z 2oo5 r. z późniejszymt zmianami)
i art. 18 ust. 2 pkt 15 u star,ty z dnia 8 marca 1990 r' o sanorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 742, pof . 159I z 2Oo1 r. z pożntejszymi zmianami,) _
Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

$1.
Ustala Się miesięczne rt"ynagrodzenie Wójta Gminy Stara Błotnica
Pana Stanislawa Białkowskiego w wysokoŚci:

1. Wynagrodzente zasadnicze w kwocie
słownie; cztery tysiące złotych '

2. Dodatek funkcyjny w kwocie
słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.

3. Dodatek specjalny w wysokości 20%
łącznie wynagr odzenta zas adniczego
i dodatku funkcyjnego lv kwocie
słownie:jeden tysląc sto złotych.

.ł. Dodatek za wysługe lat w wysokości 20%
miesięczne go w1.nagrodzenia zasadniczego
w kwocie
słownie: osiemset złotych.

Łączne wynagrodzenie wyno si
Słownie: siedem tysięcy czterySta zł'otych.

- 4.ooo'0o zł

- 1'5oo'oo zł

-  1 .1oo 'oo zł

- 8oo'oo zł

- 7.4OO,OO zl

$2. zł
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Starej Błotnic5' Nr XXXV/ 206 l2006 z
dnia 19 kwietnia 2006 roku w spralvie mieslęcznego wynagrodzenia dla
Wój ta  Gminv Sta  ra  Błotn ica .

s3.
Uchwała wchoilzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący l
6Rady Gminy )/
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